
 GINOP- 2.1.7-15-2016-01122   
 " Prototípus, termék, technológia,  
 szolgáltatásfejlesztés a termékek  
          piacra vitele a Karotázs Kft. nél!"

  www.karotazs.hu, e-mail: posta@karotazs.hu, henezi.ferenc@upcmail.hu; 
Henézi Ferenc (ügyvezető), tel.: +36 20 / 937-29-05 

7634 Pécs, Kővirág utca 34. 
 

   
EI TD_EI FD spektrum, tomográf prototípusának  adatlapja! 

(Bemutató jegyzőkönyv) 
Projekt befejezés dátuma: 2020.01.31. 

A projekt során fejlesztett berendezés prototípusa, kétcsatornás Időalapú Elektromos Impedancia (EI TD), és 
frekvenciaalapú Elektromos Impedancia (EI FD) mérésére alkalmas, 500 Hz-ig mind a két méréstípust 
együttesen (egy időben) méri! Felette csak FD mérés, szelvényezés történik spektrum, tomográf funkciókkal. Az 
EI TD (time domain=időtartomány) és az EI FD (frequency domain= frekvenciatartomány) elektromos 
impedancia spektrum mérésre és soros, párhuzamos címzésű multiplexerekkel  EI tomográf mérésekre alkalmas!  
 
Elektromos Impedancia Spektroszkópia, roncsolás mentes spektroszkópiai eljárás, ami elsősorban 
anyagjellemzőket, anyagjellemzők időbeli változásának vizsgálatát teszi lehetővé, speciális anyagvizsgálatok. • 
élő szervezetek, szövetek vizsgálata, biológiai alkalmazás; • orvos biológiai alkalmazás; • élelmiszeriparban: 
sótartalom, zsírtartalom, tárolás hatásai, • félvezetők; elektrokémiai rendszerek; • akkumulátorok; korrózió; • 
vezető (félvezető) műanyagok; • elektro-organikus szintézisek kutatásainál; • oktatási alkalmazások; • 
alkalmazható gyártás és ellenőrző technológiaként is egyaránt! A fejlesztett prototípus élettelen anyagok (pl. 
földtani) vizsgálatára készült!  
 
Elektromos Impedancia Tomográfia, roncsolás mentes, nem invaziv képalkotási technika; speciális 
anyagszerkezet (élő, élettelen) vizsgálatok. • Monitoring rendszerek • Szerves anyagok vizsgálata • Humán, 
élettani vizsgálatok, szűrések • alkalmazható gyártás és ellenőrző technológiaként is egyaránt • Ipari 
anyagvizsgálatoknál, építőipar, • Földtani vizsgálatoknál, környezetvédelem, klimamonitoring, • Kémiai 
rendszerek vizsgálatánál, • Biofizikai rendszerek vizsgálatánál, • Humán alkalmazásoknál, orvostudomány, 
oktatásban! A fejlesztett prototípus élettelen anyagok (pl. földtani) vizsgálatára készült! 
 
Általános adatok 
 
Tápfeszültség: : ~230 V, +- 20% 50/60 Hz, terepi működéshez biztosítva  12 V-ról (10-16 V) -ról való működés! 
Működési hőmérséklet tartomány: -10˚C - +50 ˚C  
PC kapcsolat: USB 2.0, csatlakozó típusa: B, 
Alvó üzemmód, watchdog, energia menedzsment: 1 min – 30 nap! 
Méret: 46x43x18 cm. 
Súly: 4 kg. 
 
1. Generátor egység:  
Üzemmódok: áramgenerátor/feszültséggenerátor/vegyes, 'föld független', galvanikusan leválasztott. 
 Ugmax= 100 V, (+- 50 V) négyszög, négyszög eltolással, vagy sinus!  
Igmax= : +-  10 uApp – 100 mApp (max: 200 mA),  
Pmax= 5W, (20 W), 
TD_f= 0,01 – 500 Hz, között (programból állítható statikus, vagy dinamikus/automatikus értékek! Az összes 
paraméter programból állítható!  
FD_f= 0,01 Hz  - 1 kHz (90 kHz.)  
 
2. Mérőegység:  
Csatornák száma: 2+1   
2 csatornás spektrum és tomográf egység  
Valós rész (R) = 1 – 10 000 ohm tartományban, 1% pontosság (végkitérésre)! 
Képzetes rész (TD) = mintavételezés (2x32) 2x64 pontban, normál és din módban, AD 16 (24) bit!  
Képzetes rész (FD) =  +- 0-90 fok  
 
Dinamika tartomány (jobb, mint):100 dB. 
1 csatornás: TD-FD. DC: +-2,5 V, 0,1 mV felbontás 16 (24) bit, DC szűrési lehetőség (programból)! Önállóan 
programozható!  
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Spektrum egységek: Frekvencia felbontás: 0,01 Hz frekvencia spektrum! Tartomány: 0,01 –  1 kHz (90 kHz) 
Egy időben párhuzamosan két csatornán lehet (elektromos és azzal analóg) spektrumot mérni,  
Dinamika tartomány (jobb, mint):100 dB, Nagy felbontás, nagy stabilitás,  
Tomográf:  Analóg mérőlap, digitális mérőlap, generátor egység, tápegység, ki és bemeneti csatlakozó egységek, 
működtető program. A/D átalakítás: 16 (24) bit, valós és képzetes kimenet: 2x32 (48) bit felbontás, vagy jobb, 
decimális számábrázolás formátuma: 2-s komplemens!  
Dinamika tartomány: 100 dB, Rendszerpontosság (mérési paraméterektől függően) minimum: 1 ppm.  
 
Kalibrálás: Kalibrálási protokoll szerint.. A mérési folyamat indítása és vezérlése a rendszerbe épített 
adattárolóról is lehetséges, így PC-től függetlenül is használható, szűrők, mérési, megjelenítési 
folyamatszervező. 
 
Multiplexer: nx8 csatornás, soros - párhuzamos üzemmód, címezhető 3 állapotú be és kimenetek, több műszer 
összekapcsolható, szinkronizálható. (projekten kívül valósul meg!) 
 
Pécs, 2020.01.31. 
 

   
     ügyvezető 


